
Jouw windmolen

Doe mee met  
een windmolen en 
wek je eigen groene 
stroom op.

Bespaar  
met jouw 
windmolen 
jaarlijks  
duizenden  
kilo’s CO2.

Draag direct 
bij aan méér 

groene energie 
in Nederland.

Meedoen is 
simpel en  

in 2 minuten 
geregeld.

Windstroom  
opwekken loont.  
Bereken zelf je 
voordeel op  
Qurrent.nl/windtegoed

Doe je mee met  
een windmolen?

Waar je ook woont, iedereen kan zelf 
windstroom opwekken. Door mee 

te doen met een windmolen uit ons 
windpark. Dat is leuk, eenvoudig en nog 
voordelig ook. Groener kan jouw stroom 

niet worden. Doe je mee?

 

Introductie-aanbod 
Gratis stroom

tot 2016



De wind waait  
in je voordeel 
Je koelkast, je TV, je laptop; laat ze werken op stroom 
van je eigen windmolen! Met Windtegoed wek je vijf jaar 
lang zelf groene stroom op. De opbrengst is direct voor 
jou. Hoe harder het waait, hoe lager je energierekening.

Energie wordt pas écht leuk, als je zelf opwekt.  
De stroom die je windmolen produceert, brengen 
we in mindering op je energierekening. Volg live 
de stroom productie van je windmolen met de app. 
Waait het harder dan zie je de opbrengst direct  
oplopen.

Zelf opwekken loont
Meedoen met een windmolen is al snel voordelig.  
Een Windtegoed kost €75,- Daarmee wek je minstens 
250 kWh per jaar op. Dat garanderen we. En nog meer als 
het harder waait. Je voordeel is afhankelijk van de wind 
en de stroomprijzen. En met meerdere Windtegoeden 
wordt dat voordeel alleen maar groter. 
Bereken je voordeel op Qurrent.nl/windtegoed

Introductie-aanbod: 
Gratis stroom tot 2016!
Je windmolen wordt op dit moment gebouwd en gaat in 
2016 voor je draaien. Toch kun je nu al profiteren van 
Windtegoed. Als je nu bestelt, ontvang je tot 2016 elke 
maand 20 kWh windstroom per Windtegoed gratis! 
Dus hoe eerder je bestelt, hoe meer je profiteert. 

Meld je aan op Qurrent.nl/windtegoed

Draag direct bij aan 
een beter milieu 

Méér groene energie in Nederland, dat is wat we  
nodig hebben. Ook jij kunt heel eenvoudig een bijdrage  
leveren. Door mee te doen met een windmolen.  
Geen gedoe met installeren, geen onderhoud. Ga naar 
Qurrent.nl/windtegoed en begin meteen met opwekken. 

Volg je windmolen  
live met de app

Met  
gratis 
app

IK DOE MEE


